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УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
вул. Хрещатик, 12,  м. Київ, 01001  тел. (044)279 17 06

Контактний центр міста Києва (044) 1551  E-mail: dms@kmda.gov.ua  Код ЄДРПОУ 42269168

Громадянці 

Наталії ЛЮТІКОВІЙ

 foi+request-95675-

1f96c6b4@dostup.pravda.com.ua 

Про надання інформації 

У відповідь на звернення від 12 листопада 2021 року щодо надання звітів 

про усі проведені заходи у період з 2018 по 2021 рік громадськими 

організаціями «Дитячий альпійський рух України» (код ЄДРПОУ 21692781), 

«Дитяче громадське об’єднання «Компас» (код ЄДРПОУ 36336498), «Дитяче 

громадське об’єднання «Вершина» (код ЄДРПОУ 36266049), «Дитяче 

громадське об’єднання «Вальфдорська школа» (код ЄДРПОУ 37726467),  

«Дитяче громадське об’єднання «Юні друзі лісу» (код ЄДРПОУ 36391627),  

«Дитяче громадське об’єднання «Велика ведмедиця» (код ЄДРПОУ 38217370),  

«Дитяче громадське об’єднання «Юний альпініст» (код ЄДРПОУ 25835869), 

«Молодіжна громадська організація «Федерація сноубордінгу та скі-туру 

України» (код ЄДРПОУ 26059516),  «Дитячий альпійський рух Києва» (код 

ЄДРПОУ 25772979), «Дитяча громадська організація «Розовий слон» ( код 

ЄДРПОУ 38091026), «Дитяче громадське об’єднання «Морські скаути 

України» (код ЄДРПОУ 38217386) Департамент молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає 

скановані копії підсумкових звітів про виконання договору та обсягів 

використаних бюджетних коштів на реалізацію проєктів зазначених 

громадських організацій. 
Також, повторно інформуємо, що громадська організація «Дитячий 

альпійський рух України» (код ЄДРПОУ 21692781), громадська організація 

«Дитяче громадське об’єднання «Морські скаути України» (код ЄДРПОУ 
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38217386), громадська організація «Дитяча громадська організація «Розовий 

слон» не отримували фінансову підтримку у період з 2018 по 2021 рік. 
Додатки:
1. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Вершина» на реалізацію проєкту «Морські скаути України» (2018 рік) – 6 арк.;
2. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Федерація сноубордінгу та скі-туру 

України» на реалізацію проєкту «Фестиваль зимових видів спорту» (2018 рік) – 

4 арк.;
3. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Компас» на реалізацію проєкту «Зліт дитячих громадських організацій» (2018 

рік) – 8 арк.
4. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Юний альпініст» на реалізацію проєкту «Скаут-кемп «на Дніпрі» (2018 рік) – 7 

арк.
5. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Вальдорфська школа» на реалізацію проєкту «Наметовий табір «Життя» (2018 

рік) – 7 арк.
6. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Юний альпініст» на реалізацію проєкту «Перша вершина» (2019 рік) – 6 арк.;
7. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Компас» на реалізацію проєкту «Зліт дитячих громадських організацій Києва» 

(2019 рік) – 6 арк.;
8. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Вершина» на реалізацію проєкту «Морські скаути України» (2019 рік) – 7 арк.;
9. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Юний альпініст» на реалізацію проєкту «Скаут-кемп «На Дніпрі» (2019 рік) – 

7 арк.;
10. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Велика Ведмедиця» на реалізацію проєкту «Фестиваль дитячих громадських 

організацій «День Києва» (2019 рік) – 5 арк.;
11. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Федерація сноубордінгу та скі-туру 
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України» на реалізацію проєкту «Фестиваль зимових видів спорту» (2019 рік) – 

7 арк.;
12. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Юний альпініст» на реалізацію проєкту «Збір-похід «Перша вершина» (2020 

рік) – 8 арк.;
13. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Компас» на реалізацію проєкту «Зліт дитячих громадських організацій» (2020 

рік) – 12 арк.;
14. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Вершина» на реалізацію проєкту «Морські скаути України» (2020 рік) – 7 арк.;
15. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Федерація сноубордінгу та скі-туру 

України» на реалізацію проєкту «Олімпійські уроки» (2020 рік) – 9 арк.;
16. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Юний альпініст» на реалізацію проєкту «Скаут-кемп «На Дніпрі» (2020 рік) – 

9 арк.;
17. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Вершина» на реалізацію проєкту «Табір водного туризму «Бобровеня» (2020 

рік) – 5 арк.;
18. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Велика Ведмедиця» на реалізацію проєкту «Фестиваль дитячих громадських 

організацій «День Києва» (2020 рік) – 7 арк.;
19. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Федерація сноубордінгу та скі-туру 

України» на реалізацію проєкту «Фестиваль зимових видів спорту» (2020 рік) – 

10 арк.;
20. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Юні друзі лісу» на реалізацію проєкту «Школа дитячого лідерства» (2020 рік) 
– 5 арк.;

21. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Компас» на реалізацію проєкту «Зліт дитячих громадських організацій» (2021 

рік) – 7 арк.;
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22. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Юний альпініст» на реалізацію проєкту «Острів скарбів» (2021 рік) – 9 арк.;
23. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Юний альпініст» на реалізацію проєкту «Крок до Евересту» (2021 рік) – 7 арк.;
24. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Федерація сноубордінгу та скі-туру 

України» на реалізацію проєкту «Школа вейкборду» (2021 рік) – 8 арк.;
25. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Вершина» на реалізацію проєкту «Морська січ» (2021 рік) – 5 арк.;
26. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитяче громадське об’єднання 

«Вершина» на реалізацію проєкту «Табір водного туризму» (2021 рік) – 5 арк.;
27. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитячий альпійський рух Києва» 

на реалізацію проєкту «Дитячі альпійські ігри» (2021 рік) – 6 арк.;
28. Підсумковий звіт про виконання договору та обсягу використаних 

бюджетних коштів громадської організації «Дитячий альпійський рух Києва» 

на реалізацію проєкту «Школа вожатих для таборів ДГО» (2021 рік) – 6 арк.

З повагою

Заступник директора                                                        Леся ЯРЕМІЙЧУК 

Галина Булатович 

235 32 00


